
Babylon Is Gevallen door kate u/v kaia

1. NAAM: De meester sleutel naar het hele spel van het systeem/CROWN 
CORPORATION. De NAAM is de lynch pin naar het hele legale/controle 

constructie. Zonder een LEGALE NAAM, die jouw toestemming is door te beweren 
om die NAAM te zijn, kunnen de systeemvampieren niet letterlijk van jouw 

levensbloed/bron van creatie energie voeden die typisch wordt getoond in de 
fysieke materielen die wij verzamelen. Het is maar de TOESTEMMING om een 
LEGALE NAAM/Teken van het Beest te zijn/gebruiken/hebben die nodig is om 

jouw absolute spirituele contract/deal met de duivel motif in VOLLE KRACHT EN 
EFFECT te zetten met jouw als een SLAAF en zij als MEESTER. Voor BEWIJS 
hiervan, kijk waar hoeveel van jouw leven/bestaan een LEGALE NAAM bij 

betrokken is en dan zie je hoeveel controle het systeem over jou heeft.

2. REGISTREREN/REGISTRATIE enz. : Elke/alle dingen die geregistreerd zijn zijn 
VOLLEDIG OVERGEGEVEN met toestemming aan de CROWN CORPORATION met 

GEEN legale recourse totdat zulke dingen verwijderd zijn door de INTENTIE te 
onthullen van degene die de CROWN CORPORATION dienen om 

bewust/onbewust fraude te plegen. 

ex: Een kind die GEREGISTREERD is, is CROWN EIGENDOM door onwetende 
toestemming waarbij de waarheid over REGISTREREN niet naar voren werd 

gebracht, wat de originele INTENTIE is van EIGENAARS VAN CROWN 
CORPORATION DIENAARS om mensen hun kinderen onbewust aan slavernij van 
ziel, en dus, lichaam te bieden. Het is de ziel waar ze op uit zijn, dus hou dat in 

gedachte.

3. GELD, GOUD, ZILVER, ASSETS, BITCOIN enz. zijn ALLEMAAL illusies van waarde 
waarbij JIJ de ware creator van alle fysieke manifestaties bent. Geld, externe 

waarde, is het gereedschap geweest als de derde partij interloper 
''middenmannetje'' die het mogelijk heeft gemaakt om jou van jouw kracht te 

scheiden. Geld of iets dergelijks heeft alleen waarde als iemand bedriegd is om 
dat de denken. Deze illusie is het ultieme afleider en vernietiger van de zielen van 

creators, letterlijk. ALLE geld is gebasseerd op het ZIELENCONTRACT die beter 



wordt bekend als een GEBOORTEAKTE. 

4. GEBOORTEAKTE: De ORIGINELE ZONDESCONTRACT. De NAAM die jij 
denkt/beweert dat het van jou is is NIET jouw creatie. Jouw ''aangenomen 
NAAM'' werd door jouw ouders/gezinsleden gecreeerd, NIET JIJ. Dit is een 

ORIGINELE CREATIE die door een ander is gemanifesteerd die GEREGISTREERD 
staat dus die is dan CROWN CORPORATION EIGENDOM zoals eerder is verklaard. 

Het is op deze bedrog dat JOUW letterlijke ziel werd en wordt verslaafd en 
waarop ALLE GELD/SCHULD wordt gecreeerd. EEN SCHULD BOND ''waarde'' werd 
op het GEBOORTEAKTE geplaatst gebaseerd op het aangenomen accruement van 
BELASTINGEN, LENINGEN, SCHULDEN die een kind wordt verwacht om te betalen 

zolang ze deel uitmaken van deze FRAUDE op de menselijkheid.

ex: Als iemand wordt verwacht om een bepaald bedrag belastingen te betalen 
enz. in hun levenstijd, krijgt de BOND een SCHULD ''WAARDE''. Een kind die in een 
rijke familie wordt geboren heeft een hogere schuld dan iemand die in een arme 

familie wordt geboren. Dit is slavenhandelen op zijn fijnst en dat verdeelt en 
verovert de menselijkheid in het SERF/CASTE/HIERARCHIE systeem die het 

planeet verneukt.

5. BEVEL EN CONTROLE: De rechtbanken en overheden zijn de systeemslaven 
binnenin, betaald en gekocht waarbij de ware bevel en controle aspecten de 

POLITIE/LEGER zijn als de voorlinie honden en angstwekkers voor diegenen die 
boven de rechtbanken en overheden zitten zoals de BANKEN/RELIGIES en 

degenen die hun beheersen. De rechtbanken en overheden zijn alleen maar de 
vulling voor deze ''boterham'' van bedrieging en illusie. Zonder via elke/alle 
NAMEN op het frontier te CONTRACTEREN, wordt het hele controlesysteem 
vernietigd, het belangrijkst diegenen die bovenop deze spirituele slavernij 

pyramide staan. Zonder de NAAM zijn alle niveaus van boven compleet uitgewist.

6. DE DRIEVOUDIGE KROON (The Triple Crown): Dit bestaat uit ROME, CITY OF 
LONDON CROWN CORPORATION en WASHINGTON D.C. Ze zijn de onheilige 
triniteit van de 3 in 1, 1 in 3 zoals duidelijk geillustreerd in de Papal Crown: 



Religie, om de geloven, geesten en spiritualiteiten van de menselijkheid te 
beheren, de Rechtbanken en Banken om het geld/bonden te beheren en de 

wereld Politie/Leger om tegenstribbeling te pletten en doen als frontier 
contractors van ziel extracties.

7. DUISTER VORSTENDOMMEN (DARK PRINCIPALITIES): Dit is de ware natuur van 
het spel waar de meerderheid van de menselijkheid blind op is. Religies zijn 

gebruikt om jou van de bron te scheiden door iemand te laten geloven dat ''god'' 
extern is en de ''redder'' programma gebruiken om dit te versterken. Geld is het 

gereedschap die wordt gebruikt om mensen in het alleen-fysiek echtheid te 
houden door ze een externe ''waarde'' op alles te laten zetten waarbij niks zou 
bestaan zonder de mensen en hun creativiteit. Fysieke dood en kwaad is het 

gereedschap die wordt gebruikt om jouw ware essentie te dempen en dat is alle 
creatie zelf. De gereedschappen die gebruikt zijn zijn talen met de corruptie van 

pure frequentie intentie met meerdere betekenissen van dezelfde 
geluiden/frequenties, door WOORDEN en SPELLINGEN (letterlijk) te gebruiken, 
dus worden we verdeeld en veroverd en ze herwijzen onze energie naar HUN 

creaties en controle toe. Deze wezens KUNNEN NIKS creeren omdat ze zielloos 
zijn en dus, compleet machteloos. Dit weten ze en ze zijn doodsbang want dit 

betekent hun ondergang, voor eens en altijd. Wij zijn leven met bewustzijn 
waarbij deze wezens bewustzijn zonder leven/ziel/geest zijn. Ze zijn COMPLEET 

EN ALLEEN AFHANKELIJK op onze toestemming of spirituele contract 
overeenkomst krijgen en dit wordt makkelijk bereikt door de NAAM bedrog, 
mensen af te kopen, ego gemakken enz. Hun hele kaartenhuis/pyramide is 
GEBASEERD op deze FEIT. Wij zijn de brandstof voor hun systeem/voertuig. 

Zonder geestelijke brandstof zijn ze vernietigd.

De grootste programma die we met de meerderheid indrijven is het pure 
ongeloof van hun eigen macht en wie ze echt zijn. Een meesterlijke taak is 

voltooid om menselijkheid op deze niveau van spirituele zwakte en complete 
onbewustzijn te krijgen. Dit was de intentie van de oude waarheden corrupt te 

maken, onze verleden te herschrijven en dit voorstellen in scholen, kerken en alle 
niveaus van ego academie. Als een leugen vaak genoeg wordt herhaald zullen 



mensen het geloven. Het is veel makkelijker om een gigantische leugen te 
verkopen aan de meerderheid dan ons een voor een te verkopen. De media is het 

meestgebruikte gereedschap van het leiden en manipuleren van gedachten om 
de leugens waar we als kinderen en tot aan onze huidige staat mee werden 

gevuld te versterken.

We hebben vele zielloze wezens op deze planeet met de vaste meerderheid 
daarvan die in posities van macht en controle worden geplaatst, hetzij politie, 

rechtbanken, media, kerken, overheden, scholen, leger op ALLE niveaus. Angst is 
hun enige gereedschap en zodra iemand zijn/haar eigen ware onsterfelijke 

bestaan ziet, wordt hij/zij niet aan te raken; letterlijk. De massahypnose van de 
menselijkheid is diep en je zult alle niveaus van weerstand van vrienden, familie, 
medewerkers enz. tegenkomen dus probeer diegenen nou niet wakker te maken 

die toestemming geven om dood te zijn. De feiten om dit te bewijzen zijn er 
allemaal voor iedereen te zien dus het ligt aan hun om te kijken, niet jij. Gewoon 
het zaadje planten en weglopen. Ze zijn hetzelfde als degenen in de allegorie van 

Noah die te laat bij de ark aankwamen; laat ze verdrinken.

We zitten nu op de culminatie van de voor eens en altijd vernietiging van deze 
wezens en ze verspreiden alle angstporno, illusie en wanhoopsstekkers en daarbij 

laten ze hun eigen schip zinken waarbij ik ze nu alleen maar een betere stekker 
trekker aangeef. JIJ en alleen JIJ kan jezelf redden en niemand anders dus probeer 
het niet. Laat de doden de doden begraven en misschien zullen ze ''het snappen'' 
op het volgende ronde maar ze zijn NIET jouw zorg. Blijf op het pad. De weg naar 

huis is die van de waarheid alleen en niks anders. Jouw willendheid om in de 
waarheid te staan is van jou alleen en het niveau waarop je erin staat is dezelfde 

niveau waarop je spiritueel niet aan te raken bent en, als resultaat, fysiek. Als 
boven, zo omlaag toch?

Er is hier geen middengrond, je zit of in Babylon of niet. Je bent of meester of 
slaaf, sterfelijk of onsterfelijk. De ziel, JIJ, bent infiniet waarbij het lichaam maar 

een biologische computer is die je bedient. Jouw computer werd geinfiltreerd en 
corrupt gemaakt (reptilian hersenstem/gefuseerde chromosonen) en gescheiden 

van het hart bron geest. De ziellozen kunnen medelijden niet ervaren dus 



verwacht dat niet van hun. Ze zijn hetzelfde als de Terminator droids in de films, 
geprogrameerd om te beheren en vermoorden zonder verdriet en zijn makkelijk 
te spotten. Ze zijn overal zoals je eigen familie, vrienden enz. en je hoeft maar je 

weg erdoorheen te ''voelen''. Laat je instincten en je hart jouw gids zijn.

We zijn nu deze realiteit exponent van deze parsieten aan het ontdoen waarbij 
universele wet de meester is waarbij geen zullen of kunnen overtreden. Ze zijn 
bedrogsmeesters dus laat jouw liefhebbende medelijden niet tegen je worden 

gebruikt, iets wat hun sterkste gereedschappen zijn geweest. De bio-borg wezens 
zijn al levenloos en zijn alleen afhankelijk van het leven van jou weg te kunnen 

zuigen maar, zoals elke vampier, kunnen ze niet zonder uitnodiging jouw realiteit 
binnenkomen. Elk gebruik van de legale NAAM is de enige uitnodiging die ze 
nodig hebben dus snij je bindingen maar en ga daarmee. Als je deze concept 

maar snapt dan heb je de poppetjestouwen al gesneden en jouw algemene kunst 
komt onmiddelijk terug in relatie tot jouw kunst om verantwoordelijk te zijn met 
die ultiem van machten. Aan de ''wandelende dood'' (en je weet wat je bent), is 

jullie tijd voorbij, jullie bedriegingen zijn machteloos en nu worden jullie stuk voor 
stuk van het bewustzijn verwijderd voor de binnenvallende parasieten die jullie 

zijn. Wij, van de levende ziel, zijn wakker, bewust en onze realiteit aan het 
heropeisen waarbij die van jullie nooit heeft bestaan. In het kort, ja, jullie zijn 

gedoemd. Een fijne dag nog! kate!!!


